’t Vergeet-mij-nietje
Wekelijkse nieuwsbrief van

De Vrije School Almelo

In het wekelijkse Vergeet-mij-nietje vindt u berichten over bijvoorbeeld nieuws en
mededelingen uit de klassen, allerlei praktische zaken, schoolagenda, (culturele)
activiteiten etc.
Het Vergeet-mij-nietje verschijnt wekelijks op vrijdagochtend (tenzij anders
aangegeven) en wordt via de mail naar ouders verstuurd
Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren via administratie@devrijeschoolalmelo
Kopijsluiting is elke vrijdag om 09.00 uur (tenzij anders aangegeven).
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Vergeet-mij-nietje nr. 04
20-09-2019
AGENDA:
ma. 23 sept.
woe. 25 sept.
vrij. 27 sept.
ma. 30 sept.
woe. 2 okt.

: openbare weekopening, aanvang 8.30u.
: inloopochtend kleuterklassen van 8.30-10.00u. (deze inloopochtend is
bedoeld voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben)
: Michaëlsfeest
: informatie- en inschrijfavond, aanvang 20.00u. (deze avond is bedoeld
voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben)
: opvoeringen toneelstuk klas 5 ‘de rode vogel’ (om 09.00u en 12.00u.) Zie
voor informatie bij ‘Algemene mededelingen’
: muziekavond, aanvang 19.30u.
: klassenpresentaties, aanvang 11.45u. in de zaal
: klassenoudervergadering, aanvang 20.00u.

vrij. 4 okt.
woe. 9 okt.
di. 15 okt.
ma. 21 okt. t/m
vrij. 25 okt.
: herfstvakantie
ma. 28 okt.
: studiedag, alle kinderen hele dag vrij

OUDERAVONDEN:
(alle ouderavonden beginnen om 20.00u.)

di. 24 sept.
woe. 25 sept.
do. 10 okt.
woe. 13 nov.
ma 18 nov.

: klas 4 Joost/Wendy
: klas 5 Marieke
: drie kleuterklassen
: klas 3 Nicole (let op; dit is tevens een werkavond)
: klas 1 Annemiek/Wendy

KLASSENINFORMATIE:
Drie kleuterklassen:
*
We vragen €7,50 per kind voor het lief-en-leedpotje. Wilt u dit in een gesloten envelop
voorzien van naam meegeven?
Kleuterklas Margot/Ellen:
*
Nog een verlaat bericht: maandag 9 september zijn we naar de Greftenhoeve in
Vriezenveen geweest om blauwe bessen te plukken. Dank aan de ouders die
meegereden hebben en dank aan de Greftenhoeve voor het gratis plukken!
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Wilt u gebruikte kleding van school bij wc-ongelukjes zo snel mogelijk weer terug
geven? Verder kunnen we heel goed wat wijdere broeken/joggingbroeken gebruiken
maat 110-116, ook sokjes zijn welkom.
Deze week is een (geel gekleurde) activiteitenlijst meegegaan met uw kind voor de
eerste helft van dit schooljaar. Wilt u zich voor een activiteit opgeven, dan kan dit op
de lijsten die aan de kleuter-wc deuren hangen.
In het kader van de kinderboekenweek mogen ouders, opa's en oma's komen voorlezen
in de klas. Op het prikbord naast de klassendeur kunt u zich hiervoor opgeven. Het
thema is vervoer/reizen, het zou fijn zijn als het prentenboek hierover gaat.
Vrijdag 27 september vieren we het Michaelsfeest in de klas, maar ook in het park!
Rond 13.00u. willen we vanuit school daarnaar toe wandelen. Ouders zijn van harte
welkom om mee te gaan!

Kleuterklas Nienke/Kim:
*
Op maandag 23 september en op dinsdag 24 september (een deel van de ochtend) en
op maandag 30 september is Nienke afwezig. Maaike Wigger vervangt haar op 23 en
24 september en op maandag 30 september is juf Kim in de klas.
Kleuterklas Grietje:
*
Alle ouders die mee zijn geweest naar de Greftenhoeve om bessen te plukken, heel erg
bedankt voor de gezellige ochtend. Er is in de klas jam van gekookt! De kinderen
krijgen allemaal een klein potje mee naar huis. Wacht niet te lang met op eten, de
houdbaarheid is beperkt. Het zou fijn zijn als de lege potjes weer mee naar school
mogen om volgend jaar weer te kunnen gebruiken.
*
Deze week hebben de klassenouders bij elkaar gezeten, de agenda tot februari volgt zo
spoedig mogelijk.
Klas 1 Annemiek/Wendy:
*
Wilt u de kinderen eenvoudige gymschoentjes meegeven met ruwe zool? Deze
schoentjes mogen in de mooie rugzakjes die de kinderen van de kleuterjuffen hebben
gekregen. Veel kinderen hebben al schoentjes meegenomen. Fijn!
*
We hebben al van enkele ouders mooie potten, pannen, houten lepels, soeplepels etc.
gekregen. Er wordt met zeer veel plezier in de zandbak mee gespeeld. Mocht u nog
iets hebben: meer is nog steeds welkom.
*
Vorige week kwam de deels ingevulde versie van de actielijst mee met het VGM..
Enkele ouders hebben de lijst op school al aangevuld. Wilt u allemaal op de lijst
invullen of mij mailen wat u wilt doen? De lijst mag u ook ingevuld meegeven met uw
kind.
*
Wie wil er thuis voor het Michaëlsfeest op vrijdag 27 september brooddeeg maken?
Materiaal (deels) op school aanwezig. Graag melden op prikbord of aan Annemiek.
*
Met het Michaëlsfeest vrijdag 27 september mogen de kinderen een klein versierd
mandje met vruchten/noten/fruit meenemen naar school. Zo hebben we de klas mooi
versierd. Versieren met bijv. rozebottels/blaadjes/eikelpoppetje, wat bloemetjes o.i.d.
*
De kinderen hoeven voor deze dag maar 1x drinken mee te nemen. De andere keer
verzorg ik.
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Denkt u aan de stok voor het broodjes bakken? Uiterlijk donderdag 26 september
meegeven.
De kinderen mogen a.s. woensdag groente (bijv. courgette, ui, wortel, paprika,
aardappel, prei, pompoen etc) meenemen. We gaan voor het Michaëlsfeest soep
maken.
Willen de ouders die iets zouden bakken voor Michaëlsfeest dit a.s. vrijdag gesneden
meegeven?
Wie wil er op vrijdag 27 september in de middag meelopen naar het park? Tijd wordt
nog bekend gemaakt.
De spelletjes gaan dit jaar niet door ivm de toneelvoorstelling. De ouders die zich
hiervoor hadden aangeboden hoeven niet te helpen maar kunnen bijv. ‘s middags wel
mee naar het park.
Het Lief & Leed geld voor dit jaar is 10 euro. Graag in gesloten enveloppe voorzien
van naam inleveren bij juf Annemiek.
Vanaf deze week is er een stagiaire op woensdag en donderdag bij ons in de klas. Ze
doet de opleiding voor onderwijsassistent op het ROC.
Vanaf volgende week tot de herfstvakantie hebben we rekenperiode. We gaan veel
tellen. Nu is het heel fijn als we veel eikels en kastanjes hebben om mee te tellen. Wilt
u samen met de kinderen zoeken en deze meegeven naar school?
Er is gisteren ook een informatiebrief verstuurd. Wilt u de praktische dingen die er in
staan goed lezen, bijv. handwerkhulp en schoolbordjes maken.
Leest u ook nog even de mededelingen over het Michaëlsfeest, verderop in dit
Vergeet-mij-nietje?

Klas 2 Hilde:
*
Leest u ook nog even de mededelingen over het Michaëlsfeest, verderop in dit
Vergeet-mij-nietje?
Klas 3 Nicole:
*
Het Lief & Leed geld voor dit jaar is 10 euro. Graag in gesloten enveloppe voorzien
van naam inleveren bij juf Nicole of een van de klassenouders.
*
Leest u ook nog even de mededelingen over het Michaëlsfeest, verderop in dit
Vergeet-mij-nietje?
*
Op de maandagen en dinsdagen zal Luuk de komende tijd bij ons in de klas zijn. Hij is
eerste jaars student onderwijsassistent aan het ROC. We wensen hem veel stageplezier toe bij ons op school.
Klas 4 Joost/Wendy:
*
Juf Wendy gaat woensdag 25 september met zwangerschapsverlof en maandag 23
september zal ze dus voor het laatst in onze klas lesgeven, na haar verlof komt ze weer
gewoon lesgeven in onze klas. Tijdens haar verlof zal juf Maaike haar vervangen.
*
Dinsdag 24 september is de ouderavond. Hierin zal aandacht worden besteed aan o.a.
de jaarindeling qua perioden, de actielijst, de klas op zich. Juf Annemieke zal deze
avond ook aanwezig zijn om iets te vertellen over de vierde klasser.
*
Vrijdag 27 september zijn jullie zijn om plm. 09.55 u. van harte welkom om te kijken
naar het verslaan van de draak op het grote plein; een gemeenschappelijk toneelspel
4

*

van klas 3 en klas 4. Leest u ook nog even de algemene mededelingen over het
Michaëlsfeest, verderop in dit Vergeet-mij-nietje?
Op het prikbord naast de deur van het lokaal hangt een intekenlijst voor de
oudergesprekken over de getuigschriften. Mocht je echt niet kunnen op de aangegeven
momenten dan is het mogelijk om met mij een andere afspraak te maken.

Klas 1 t/m 4 Michaelsfeest op vrijdag 27 september:
De kinderen moeten uiterlijk donderdag 26 september een stevige niet al te dikke stok
meenemen voorzien van punt en naam ongeveer 80 cm lang (geen bamboe) om broodjes mee
te bakken. Wie wil Merijn helpen met het verzorgen van het vuur waar de broodjes op
gebakken kunnen worden? Graag opgeven bij juf Nicole
De dag krijgt een iets ander karakter dan andere jaren. In plaats van verschillende spelletjes
op het plein is er een voorstelling in de zaal, gaan klas 1 en 2 in de middag naar het park en
gaan klas 3 en 4 verschillende knutsels of spelletjes samen doen. Ouders zijn van harte
uitgenodigd om in het park te komen kijken en mee te doen. Mocht u een mooie vlieger
hebben, is het wellicht mooi om deze mee te nemen. De exacte tijd dat we in het park zijn
wordt nog bekend gemaakt.
Iedere klas kan wel op verschillende manieren hulp gebruiken. Bij bijvoorbeeld het
voorbereiden van het deeg, het vastmaken van het deeg aan de stok, het lopen naar het park,
het knutselen of spelletjes doen. Vindt u het leuk om deze dag te komen helpen of te
helpen bij de voorbereiding geeft u zich dan op bij de leerkracht van uw kind!
Van 10.05-10.20 uur is er een DRAKENSPEL dat gespeeld wordt door de kinderen van
klas 3 en 4 op het plein. Ouders zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken naar dit spel!
Zingt u de michaëlsliederen mee? We zullen ze oefenen tijdens de openbare weekopening op
maandag 23 september waarbij u ook van harte welkom bent.
Wilt u de kinderen bladeren, eikels, kastanjes, rozenbottels, mooie takken e.d.
meegeven om de gangen en klassen mee te versieren?
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Een prachtige draak siert deze week de gang in school! (gemaakt door juf Nicole)

Klas 5 Marieke:
*
Het geld voor het lief en leedpotje is dit jaar 10 euro. Graag in gesloten enveloppe aan
Marieke overhandigen, of aan één van de klassenouders.
*
Maandag 23 september van 17.30 uur – 20.30 uur doen er twee teams uit klas 5 mee
met het schoolkorfbal toernooi. Dit vindt plaats bij AKC Almelo (Sluiskade
Noordzijde 126). Alle ouders en klasgenoten zijn welkom om ze aan te moedigen!
*
Op woensdag 25 september is de eerste ouderavond van dit schooljaar. Nadat Mirjam
verteld heeft over de stap naar het VO die in het verschiet ligt, zullen we o.a. spreken
over de leerstof van dit jaar, de leeftijdsfase waar de kinderen nu in zitten en over het
kamp in de zesde klas. Willen jullie je eigen agenda meenemen, dan kunnen we de
actielijst ook invullen.
*
Op vrijdag 27 sept gaan we met de 6e klas oogsten in Denekamp. We zoeken nog een
paar gezellige mensen die mee willen rijden en werken. Wie geeft zich nog op?
Klas 6 Carmen/Wendy:

“Klas 6 op kamp in de bossen van Apeldoorn – terug in de tijd!”

6

Op de foto showen klas 5 en 6 trots de T-shirts die ze in het kader van de WAK hebben gemaakt.

Nieuws van de directeur:
Juf Wendy met zwangerschapsverlof
Volgende week woensdag werkt juf Wendy voor het laatst. Daarna gaat zij genieten van haar
zwangerschapsverlof en komt zij in principe op 10 februari weer op school.
In deze tijd wordt haar werk op maandag (klas 4) en dinsdag (klas 1) overgenomen door juf
Maaike.
Haar werk in klas 6 wordt overgenomen door juf Carmen.
Wij wensen Wendy en haar man een hele mooie tijd toe en zien haar graag t.z.t. met de baby
op school.
Studie teamleden – werken met specialisten
Door onze stichting Athena bestaande uit 17 vrijescholen worden allerlei studiemomenten
georganiseerd. Zodoende blijven wij goed op de hoogte van nieuwe en mooie
ontwikkelingen, want het is de bedoeling om de informatie te delen met het team.
Iedere school heeft een taalspecialist. Bij ons zijn dat juf Grietje (kleuterklas) en juf Carmen
(klas 6). Zij gaan gedurende het schooljaar drie dagen op cursus waarvan de eerste keer in
november.
Daarnaast gaat ook de rekenspecialist, juf Annemiek van klas 1, drie dagen op pad naar
Deventer (waar de stichting gehuisvest is) en de eerste keer is dat op 4 oktober. Juf Marloes
(een goede bekende leerkracht op onze school) komt haar dan vervangen.
Juf Margot van de kleuterklas volgt dit jaar de speciale kleutercoördinatie dagen. De eerste is
op 9 oktober en juf Anny vervangt haar dan.
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Daarnaast volgen juf Ilona, meneer Joost en juf Kim de applicatiecursus voor het
vrijeschoolonderwijs. Volgende week start deze (Kim voor het tweede jaar in Utrecht en
Joost en Ilona in Deventer). Joost zal op woensdag en donderdag a.s. vervangen worden door
juf Maaike.
De data dat mensen vervangen worden en door wie treft u gedurende het schooljaar in VGM
aan.
Waldorf 100 jaar
Vandaag vieren we het 100jarig bestaan van
vrijescholen. De kinderen hebben vrij en juffen
en meneren bezoeken het Waldorf festival in
Maarssen. Naar verwachting zijn er meer dan
2500 aanwezigen en naast het ontmoeten
bezoeken zij lezingen, workshops, voorstellingen,
toneel en dans.
Een ongetwijfeld bijzondere dag. Vrijescholen
zijn meer dan ooit springlevend en met velen
gaan we de toekomst van de tweede eeuw met
vertrouwen tegemoet.
Op school combineren we dit eeuwfeest met het St. Michaelsfeest en met de
kinderboekenweek. In de komende week zijn er diverse activiteiten waaronder een hele
bijzondere toneelvoorstelling vrijdag a.s. En …… als je jarig bent trakteer je en dat doen we
dan op maandag 30 september met een toepasselijk cadeautje voor alle kinderen.
Een zonnig weekend gewenst, Hans Verkley

ALGEMENE MEDEDELINGEN:
Mededelingen van de vertrouwenspersonen:
De eerste schoolmaandag van de maand: spreekuur met een van de vertrouwenspersonen.
Spreekuur is voor zowel ouders als kinderen en collega’s. Plaats: “therapieruimte” aan de
kleuterkant.
Tijd: 14.20-14.35u.
Datum: maandag 7 oktober, Annemiek zal er zijn.
U kunt ons natuurlijk ook op andere tijden aanspreken of mailen.
Mailadres: internevertrouwenspersoon@devrijeschoolalmelo.nl
Hartelijke groet, Wendy (klas 1, 4 en 6) en Annemiek (klas 1)
Privacy formulieren:
Een aantal ouders heeft afgelopen week een mail gekregen met de vraag om het privacyformulier nog in te vullen en in te leveren, zou u dit s.v.p. zo spoedig mogelijk willen doen?
U mag het formulier deponeren in de daarvoor bestemde blauwe doos bij het keukentje of
digitaal terugsturen naar administratie@devrijeschoolalmelo.nl
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In de laatste week van september gaan we met iedereen in school drie feesten vieren!
Het vrijeschoolonderwijs bestaat 100 jaar, dat wordt wereldwijd gevierd op heel
verschillende manieren. Wij zullen dit eeuwfeest samenvoegen met het Michaëlfeest en
willen ook de Kinderboekenweek een feestelijk tintje meegeven. Daarnaast gaan we met het
college op vrijdag 20 september naar Maarssen voor een grote landelijk bijeenkomst m.b.t.
100 jaar Waldorf onderwijs.
In de week die start met de openbare (ja echt íedereen is welkom) weekopening, zal er ook
een tentoonstelling van start gaan! Het thema van de Kinderboekenweek is “reis je mee!!”
en dat willen we o.a. vorm geven door op de kapstokken bij de onderbouw wegen, rivieren,
paden en dergelijke te maken. Daarop mogen de kinderen kleine speelgoed auto’s, fietsjes,
bootjes, luchtballonnen enz, enz plaatsen. Ieder kind mag één ding meenemen, met daarop
een naamstickertje en het dan een mooi plekje geven. In de klassen wordt hier meer over
verteld aan de kinderen.
Het tutorlezen dat in deze periode zal starten zal ook een reizend tintje krijgen, de kinderen
mogen op verschillende plaatsen in de school met elkaar lezen, en we hebben speciaal
aandacht voor boeken met dit thema. Reizen op vele verschillende manieren, naar veel
verschillende landen, maar ook in de tijd verder vooruit of terug. Zelfs in dromen kun je
reizen en in je fantasie is alles bereikbaar!
Op vrijdag 27 september komt er een theater/circusachtige voorstelling voor alle kinderen
van de school, ook daarin staat het boekenthema, en hoe verhalen tot boeken worden,
centraal. De voorstelling zal twee keer worden opgevoerd! Per klas is er ruimte voor 1á 2
ouders, dus overleg snel met de klassenleerkracht als je dit niet wil missen.
De hele dag op vrijdag 27 september zijn er in alle verschillende klassen ook weer ouders
nodig bij het vieren van ons Michaëlfeest. Klas vijf en zes gaan op reis!! Om te oogsten in
Denekamp. Klas 1 t/m 4 zal op school dappere spelletjes doen (programma en aanmelden
volgt nog). Bij de kleuterklassen zal het “appelvrouwtje” weer langskomen in de ochtend,
daarna volgt de voorstelling. Om 13.00 uur zullen zij (en klas 1 en 2) met hun
“zwierenzwaaiers” naar het park wandelen, hierbij zijn de ouders uitgenodigd om mee te
aan. Om 13.45 wandelen we weer terug, alle kinderen gaan eerst mee naar school, daar
sluiten zij de dag dan af.
Houdt u de lijsten bij de klassen en de VGMN goed in de gaten.
Oproepje: In het kader van 100 jaar Waldorfonderwijs hebben wij vorig jaar een aantal keren
de kinderen kaartjes laten sturen naar andere Vrije Scholen op de wereld. Wij hebben zelf
enorm veel kaartjes ontvangen!! Nu willen daar graag een lange slinger van maken die door
de school gehangen kan worden. Wie vindt het leuk om daar aan mee te helpen, al is het
maar een half uurtje b.v. na het brengen of voor het ophalen van de kinderen? Meld je dan
bij juf Grietje of juf Annemiek
Openbare weekopening maandag 23 september:
A.s. maandag is de eerste openbare weekopening van het jaar, met als onderwerp 'het
Michaëlsfeest en de herfst'. We zingen dan over de herfst en het Michaelsfeest en luisteren
naar een verhaal. Omdat de week erna (30 september) de weekopening in het kader van de
Kinderboekenweek staat hebben we ervoor gekozen de kleuters a.s maandag er NIET bij te
laten zijn. Zo kunnen zij er wél bij zijn als we de Kinderboekenweek openen, anders wordt
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het voor hen wellicht wel veel. Hun ouders zijn maandag de 23e natuurlijk van harte
welkom! We beginnen aansluitend aan het schoolbegin in de zaal. Komt allen!
Inloopochtend en inschrijfavond nieuwe kleuters:
Volgende week woensdag 25 september is er een inloopochtend en maandag 30 september is
er een informatie- en inschrijfavond op onze school. Deze ochtend en avond zijn bedoeld
voor ouders die nog geen kind bij ons op school hebben. Kent u iemand in uw omgeving die
belangstelling heeft voor onze school? Attendeer hem/haar dan op deze ochtend en/of avond.

De rode vogel, een toneelstuk van klas 5:
Op woensdag 2 oktober speelt de vijfde klas 2x ons toneelstuk 'de Rode Vogel'. We spelen 's
ochtends om 9 uur voor de kleuters en de eerste klas (en geïnteresseerde ouders) en 's
middags om 12 uur spelen we voor de overige klassen (en geïnteresseerde ouders). Doordat
we grotendeels in de zaal spelen (dus niet op het podium) is de ruimte op de klapstoelen
beperkt....vol=vol!
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Muziekavond vrijdag 4 oktober a.s.:
Op vrijdagavond 4 oktober kun je je muzikale kwaliteiten weer
laten zien en horen in onze mooie zaal. Vanaf a.s. maandag
zijn de inschrijfformulieren te krijgen bij de eigen
klassenleerkracht. Voor hulp kun je terecht bij juf Marieke. De
afgelopen twee jaar lukte het niet om het programma te vullen
op de avond in oktober, helpt u mee dat dit jaar wel voor elkaar
te krijgen? De avond begint om 19.30. Opgave kan tot en met
maandag 30 september.
Sparen voor boeken:
Ook dit jaar willen we als school uw hulp inroepen bij het sparen voor boeken. Mocht u de
komende tijd bij de BRUNA winkel boeken kopen, wilt u de kassabonnetjes dan voor ons
bewaren?
Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’?
Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren
de kassabon in op school bij juf Grietje, juf Carmen of juf Marieke.
De school verzamelt alle kassabonnen van 2 t/m 13 oktober 2019;
De Bruna-winkelmedewerker telt na inlevering de kassabonbedragen bij elkaar op en de
school ontvangt een waardebon;
De school mag dan t/m 15 december 2018 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken
uitzoeken in de betreffende Bruna-winkel.
Helpt u mee?!
Kerstspelen-hulp gevraagd:
Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor de Kerstspelen zijn alweer in gang
gezet.
Ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar mensen die kunnen helpen achter de schermen, vóór
de spelen maar ook op de dagen zelf. De speeldata zijn als volgt:
Paradijsspel: 2 december 13.00u. en 16.30u.
Kerstspel: 20 december 16.30u. en 19.30u.
Driekoningenspel: 10 januari 16.30u. en 19.30u.
Wie zou er willen helpen bij het op maat maken en het strijken van de kleding voor de
Kerstspelen en de engelenjurken voor de klassen? Het gaat om veel kleding dus alle hulp is
hierin welkom. Het strijken kan ook goed onder schooltijd of 's avonds tijdens de repetities.
Het gaat om de volgende periodes: kleding voor het Paradijsspel strijken en op maat maken
vanaf 18 tot 28 november; kleding voor het Kerstspel strijken en op maat maken vanaf 11 tot
18 december; kleding voor het Driekoningenspel strijken en op maat maken vanaf 6 tot 10
januari.
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die willen helpen met schminken, tafels dekken, zaal
klaarzetten, etc..
Mocht je het leuk vinden je met één of meerdere spelen te verbinden en/of willen helpen,
meld je dan even bij juf Kim, juf Ellen of juf Grietje
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NIEUWS VAN DE PEUTERGROEP EN BSO:

De peuterspeelzaal en de BSO zijn te bereiken op de groepstelefoon: 06-1543 4849
Voor direct contact met de pm-ers, afmeldingen, ziekmeldingen en andere groepsgerichte
mededelingen. De voicemail wordt altijd als eerste afgeluisterd, dus spreek gerust een
boodschap in of stuur een bericht.
Er zijn plekken vrij in het Peuterhuis. Voor informatie kunt u bellen met de groepstelefoon
van Christoforus Almelo: 06-15434849.
Op afspraak is het mogelijk om eens een kijkje te komen nemen.

Terwijl de peutertjes samen met de stagiairejuf heerlijk buiten in het zonnetje spelen,
is juf Eva druk bezig met de voorbereidingen voor een lekker eigengebakken broodje

BIJLAGEN:
Info bulletins dokter Slot:
Hierbij weer een nieuw infobulletin van dokter R.M. Slot, arts integratieve geneeskunde:
info bulletin dokter Slot
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